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Veiledning for bedømmelseskomité til 
stipendiatstilling 
VEILEDNING FOR DEN SAKKYNDIGE KOMITÉ VED BEDØMMELSE AV SØKERE 
TIL STILLING SOM STIPENDIAT VED DET JURIDISKE FAKULTET, UIB. 

1) BAKGRUNN / GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Det juridiske fakultet har utarbeidet en veiledning for den sakkyndige komité for bedømmelse 
av stipendiatstillinger. 

Veiledningen som følger nedenfor ble vedtatt av fakultetstyret @@@ 

Følgende dokumenter er grunnlag for den sakkyndige komités arbeid: 

• «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig 
assistent og spesialistkandidat» (Kunnskapsdepartementet: 31. januar 2006 nr. 102) gitt med 
hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høyskoler. 

• «Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB» som dels 
viser til «Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige 
mellomstillinger» (Gitt av UiB og inntatt i regelsamlingen). 

• Utlysningstekst som også inkluderer stillingsomtale. 

Denne veiledningen bygger på innstilling fra en arbeidsgruppe ved fakultetet, og innstillingen 
fra denne arbeidsgruppen kan også inneholde nyttig bakgrunnsinformasjon. Innstillingen er 
tilgjengelig på @@@ 

Komiteens leder er ansvarlig for at komiteens innstilling er i samsvar med retningslinjene. 

Bedømmelseskomiteen har to hovedoppgaver: Komiteen skal først avgjøre hvilke av søkerne 
som anses kvalifiserte for stillingen. Forutsatt at det er flere kvalifiserte søkere for stillingen, 
skal komiteen deretter foreta en rangering av disse. Hvorvidt den enkelte søker skal anses 
kvalifisert for stillingen og hvordan de kvalifiserte søkerne eventuelt skal rangeres avgjøres 
først og fremst etter en helhetlig vurdering av tre oppgitte primærfaktorer (karakterer, 
prosjektbeskrivelse og eventuell vitenskapelig produksjon), jf. 3 b) nedenfor. En rekke andre 
sekundærfaktorer (som for eksempel arbeidserfaring, formidlingsegenskaper m.fl.) kan også 
trekkes inn i komiteens vurdering, jf. 3 c) nedenfor. De sekundære faktorene er bare aktuelle 
der komiteen er i tvil om en søker skal anses som kvalifisert utelukkende på basis av en 
vurdering av primærfaktorene, eller i rangeringsspørsmål der flere kvalifiserte søkere ellers 
stiller likt etter en vurdering av primærfaktorene. 

2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES: 

Etter forskriften (§ 1-3(1)) har «Stilling som stipendiat … fullført forskerutdanning fram til 
doktorgrad som mål». Den sakkyndige komiteen skal gjennom innstillingen gi en begrunnet 
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oppfatning om de ulike søkerne og deres potensial til å fullføre en rettsvitenskapelig 
doktoravhandling. 

a) Grunnutdanning 

Komiteen må avklare om søkerne har en grunnutdanning som kvalifiserer for tilsetting som 
stipendiat og må her være bevisst de formuleringene som er brukt i utlysningsteksten (master i 
rettsvitenskap eller tilsvarende juridisk utdanning» kontra «master i rettsvitenskap eller 
tilsvarende utdanning»). Kreves «mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende juridisk 
utdanning» må søkeren ha en utdanning som kvalifiserer for å jobbe som jurist. Brukes 
"mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning" betyr dette at også andre utdanninger 
av tilsvarende lengde som en mastergrad kan kvalifisere, dersom denne kan danne grunnlag 
for å skrive en doktoravhandling i rettsvitenskap. 

Særlige problemstillinger er knyttet til søkere som helt eller delvis har sin utdanning fra 
institusjoner utenfor Norge. Etter EØS-avtalen er Norge forpliktet til ikke å diskriminere 
søkere fra et annet EU- eller EØS-land på bakgrunn av nasjonalitet. Formelt gjelder 
forpliktelsen bare innen EU-/EØS-området, men fakultetet ser ingen grunn til å velge en 
minimumsvariant hvor borgere fra tredjeland forskjellsbehandles. Komiteen må derfor 
vurdere om utdanningen er likeverdig en mastergrad i rettsvitenskap. En ledetråd for 
vurderingen kan være om utdanningen kvalifiserer for å begynne på en doktorgrad under det 
aktuelle utdanningsløpet. Søkere med utdanning fra utlandet er i veiledningen anmodet om å 
sende inn «Diploma Supplement». Dette er et følgebrev til vitnemål fra høyere utdanning, 
som gir en standardisert beskrivelse av oppbygging, nivå, struktur, innhold og status av 
utdanningen til søkeren. «Diploma Supplement» er et samarbeidsprosjekt mellom EU-
kommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES (se <http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc1239_en.htm>) 

b) Primære faktorer 

Ifølge utlysningsteksten må søkerne gjennom karakternivå eller skriftlige arbeid ha vist «et 
høyt faglig nivå», som kvalifiserer for et rettsvitenskapelig arbeid innenfor de 
rammevilkårene som stipendiatstillingen setter. De to faktorene er alternative, og søkere vil 
kunne være generelt kvalifisert for stilling ut fra eksamensprestasjoner alene (så sant 
prosjektbeskrivelsen er tilfredsstillende, jf. nedenfor)..  

For søkere med tallkarakterer var en hovedkarakter på 2,55 historisk ansett som et godt 
karakternivå, men etter hvert har også noe svakere karakterer vært vurdert som kvalifiserende 
dersom prosjektbeskrivelsen har vært lovende. For søkere med bokstavkarakter – som ofte gis 
på enkelteksamener – må vurderingen nødvendigvis være mer sammensatt. Har søkere bare A 
eller B med noen få unntak vil dette anses som et høyt karakternivå etter ECTS-skalaen som 
brukes her i landet. Er det flere innslag av C eller dårlige må vurderingen være mer 
differensiert. Et sentralt element er progresjon. Er brorparten av de gode karakterene sent i 
studiet vil dette tale til søkers fordel.  Søkere til stipendiatstillinger med utdanning helt eller 
delvis fra utlandet er oppfordret til å sende inn en oversikt som viser karaktersystemet. For 
utenlandske søkere vil «Diploma supplement» eller tilsvarende dokument gi en veiledning 
over karaktersystemet ved den/de aktuelle institusjonene. Mangler «Diploma supplement» 
eller tilsvarende dokumentasjon, har komiteen anledning – men ingen plikt – til å etterspørre 
denne. 
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Vitenskapelig produksjon er sammen med eksamensprestasjoner og eventuelt 
prosjektbeskrivelsen faktorene som gjør at søkerne kan dokumentere et høyt faglig nivå. Det 
er verken mulig eller hensiktsmessig å sette opp kriterier for vurdering av vitenskapelig 
produksjon i denne veiledningen. Her må bedømmelseskomiteen støtte seg på den praksis 
som er etablert blant fagfeller. Enkelte problemstillinger har likevel jevnlig dukket opp i 
forbindelse med søknader til stipendiatstillinger ved fakultetet og noen få punkter er viet 
særskilt oppmerksomhet her. 

Søkerne kan både sende inn vitenskapelige arbeider og manuskripter som er upubliserte. 
Bedømmelsespraksis ved fakultetet er at de sakkyndige foretar en kvalitetsvurdering av 
arbeidet, og eventuelt manglende publisering er uten betydning. Ved eventuelt 
samforfatterskap er søkerne oppfordret til å sende inn medforfattererklæring. Eneforfatterskap 
eller førsteforfatterskap vil i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap. 
Masteravhandlingen eller andre studentarbeider er i utgangspunktet en del av en 
eksamensprestasjon og skal ikke vurderes som vitenskapelige arbeider, med mindre de er 
publisert. Komiteen kan likevel gå inn og foreta nærmere vurderingen av masteravhandlingen, 
særlig dersom de er i tvil om søkeren er kvalifisert. 

Søkerne skal legge ved en prosjektbeskrivelse, og er denne fraværende eller har åpenbare 
mangler, skal søkeren bedømmes som ikke kvalifisert. Prosjektbeskrivelsen er ellers en av de 
primære faktorene ved vurderingen av om søker er kvalifisert, likevel slik at den er 
underordnet eksamensprestasjoner og eventuell vitenskapelig produksjon. Søkeren skal 
gjennom prosjektbeskrivelse vise at emnet som sådan er egnet for en doktoravhandling og at 
søkerens konkrete prosjekt er gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Et sentralt moment ved 
vurderingen vil være om søkeren viser et kunnskaps- og analysenivå som gjør det sannsynlig 
at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet innenfor de rammevilkårene fakultetet har satt 
for stipendiatstillinger.  

c) Sekundære faktorer 

De sekundære faktorene er bare aktuelle for vurderingen av om søkeren er kvalifisert når 
komiteen er i tvil om eksamensprestasjoner, vitenskapelig produksjon og prosjektbeskrivelsen 
samlet viser et høyt faglig nivå. Følgende faktorer er her relevante, jf. reglementet for UiB om 
mellomstillinger § 6 (som gjelder tilsvarende for stipendiater): Rekkefølgen av momentene er 
ikke ment som en rangering. 

• Pedagogiske kvalifikasjoner (f. eks. arbeid som arbeidsgruppeleder eller som sensor) 

• Formidlingsarbeid (f. eks. skriving av kronikker) 

• Faglige kvalifikasjoner av annen art (f. eks. yrkeserfaring som jurist) 

• Administrative kvalifikasjoner og annen virksomhet. 
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3) SAMLET VURDERING OG RANGERING 

Et grunnkrav for å være kvalifisert er at søker holder et «høyt faglig nivå». I rangeringen av 
søkere som står tilnærmet likt med hensyn til de primære faktorene, blir de øvrige 
kvalifikasjoner utslagsgivende.  

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de best kvalifiserte søkerne i rekkefølge. 
Er det bare utlyst én stilling, skal de tre best kvalifiserte søkerne rangeres, og ved flere 
stillinger skal det rangeres tre flere søkere enn det er stillinger for. Dersom søkere av begge 
kjønn har tilnærmet likeverdig kompetanse, må dette fremgå klart av vurderingen (jf. regler 
om kjønnskvotering i Personalreglementet for vitenskapelige stillinger). Eventuell kvotering 
gjøres ikke av komiteen, men av tilsettingsorganet. 

4) BEDØMMELSENS FORM 

Komiteen skal redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt rangere de mest 
kompetente søkerne. Komiteens innstilling skal utformes etter følgende punkter: 

1) Redegjøre for komiteens formelle grunnlag for vurderingene; forskrifter, gjeldende regler 
fra Regelsamlingen til UiB, utlysningstekst, stillingsomtale, veiledninger osv som er 
grunnlaget for komiteens arbeid. 

2) Hver søker gis en kort omtale med hensyn til utdanning, eventuell yrkeserfaring og andre 
kvalifiserende meritter. Prosjektbeskrivelsen skal omtales særskilt og komiteen skal vurdere 
prosjektets potensial for en rettsvitenskapelig doktorgrad. Komiteen skal også vurdere 
eventuelle innsendte vitenskapelige arbeider Vurderingen av hver av søkerne avsluttes med 
konklusjon om hvorvidt søkeren er kvalifisert for stillingen og om vedkommende hører til 
blant de best kvalifiserte. 

3) Komiteen gir avslutningsvis en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte 
søkerne som grunnlag for å konkludere med rangering av minst 3 av de best kvalifiserte. 

5. INNLEVERTE ARBEID 

Innleverte vitenskapelige arbeid skal ikke returneres til fakultetet med mindre søkeren i 
søknaden ber om å få arbeidene i retur. 
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Veiledning for søkere til stipendiatstilling 
VEILEDNING FOR SØKERE TIL STILLING SOM STIPENDIAT VED DET JURIDISKE 
FAKULTET, UIB 

Fakultetet takker for din interesse for den utlyste stillingen som stipendiat. 

I tillegg til opplysningene i utlysning med stillingsomtale, vil fakultetet informere om 
følgende: 

1) SØKNADENS FORM OG INNHOLD 

Bruk elektronisk søknadsskjema i Jobb.Norge. Søknad må inneholde opplysninger om: 
personalia, utdanning, arbeidserfaring og eventuell vitenskapelig virksomhet, 
undervisningserfaring og administrativ erfaring. 

Søkeren skal i tillegg til søknaden legge ved en prosjektbeskrivelse på anslagsvis 8-10 sider, 
og maksimalt 12 sider. Her skal søkeren vise at emnet som sådan er egnet for en 
doktoravhandling og at søkerens konkrete prosjekt er gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Et 
sentralt moment ved vurderingen vil være om søkeren viser et kunnskaps- og analysenivå som 
gjør det sannsynlig at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet innenfor de rammevilkårene 
fakultetet har satt for stipendiatstillinger. Mangler prosjektbeskrivelsen, vil søkeren anses 
ikke-kvalifisert. 

Følgende punkter bør normalt være med i prosjektbeskrivelsen 

 En presentasjon av emnet for avhandlingsprosjektet. 
 Angivelse av hovedproblemstillingen for avhandlingen og aktuelle 

underproblemstillinger. Gjennom problemstillingen må søkeren vise at prosjektet 
innebærer en utvidelse av eksisterende kunnskap, og/eller at kunnskapen gir grunnlag 
for videre forskning på feltet. 

 En oversikt over eksisterende forskningsstatus på feltet. Der hvor aktuelt, bør 
eksisterende regelverk presenteres (både i form av skriftlige normer, praksis og 
verdimessig fundament).  

 Dersom prosjektet reiser særlige metodiske utfordringer, bør disse presenteres og 
diskuteres. 

 En plan for gjennomføringen, som bl.a. sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres 
på normert tid og innen de økonomiske rammebetingelsene 

Med mindre annet er angitt i utlysningen, skal prosjektbeskrivelsen skrives på et skandinavisk 
språk eller engelsk. Bruk av andre språk må avklares med fakultetet på forhånd, for å sikre at 
fakultetet har en bedømmelseskomité som kan vurdere søknader på andre språk. 

Utlysningen kan enten være åpen («stipendiat i rettsvitenskap»), eller rettet mot et bestemt 
fagområde (f. eks. «konkurranserett») eller prosjekt. I de to siste tilfellene må 
prosjektbeskrivelsen være innenfor rammene av utlysningsteksten. 
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Søkerne må i tillegg til stillingssøknaden fylle ut skjem for opptak på 
doktorgradsprogrammet. Skjema finnes på http://www.uib.no/phd/opptak-finansiering/soke-
om-opptak-til-ph.d/aa-soke-om-en-ph.d 

Vitnemål og attester på annet enn skandinaviske språk eller engelsk må være oversatt av en 
autorisert translatør.  

Dersom søkerne har vitenskapelig produksjon i form av artikler eller monografier, må disse 
vedlegges, jf. nedenfor under 3 a). Dersom søkeren har mer enn 10 arbeider, må søkeren gjøre 
et utvalg. 

 

2) KORT OM STILLINGEN OG ANSETTELSESPROSESSEN 

Etter at søknadsfristen er ute oppnevner visedekanen for forskning en sakkyndig komité som 
normalt består av to eller tre personer. Disse avgir så en innstilling, som sendes søkerne for 
eventuelle kommentarer. Selve ansettelsen skjer av fakultetets tilsettingsutvalg. I tillegg må 
søkerne tas opp på doktorgradsprogrammet, og dette skjer som en separat prosedyre. Opptak 
på doktorgradsprogrammet avgjøres av forskningsutvalget ved fakultetet (FU). 

Stillingen som stipendiat er tidsbegrenset (åremålsstilling). Åremålet er på tre år, hvor et halvt 
år er utdanningsdelen mens resten er forbeholdt skriving av avhandlingen. Stipendiatperioden 
kan utvides til fire år etter en vurdering av den tilsette sin kompetanse, mot at den som får 
stillingen utfører 25 % pliktarbeid. Denne avgjørelsen tas av tilsettingsutvalget.    

Det er ikke et krav forut for søknaden at søkeren har skaffet veileder til prosjektet. 

. 

3) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES: 

Stilling som stipendiat har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. For å bli 
ansatt som stipendiat må det være sannsynlig at søkeren gjennom sitt aktuelle prosjekt kan 
skrive en rettsvitenskapelig doktoravhandling. Den sakkyndige komiteen skal foreta en 
vurdering av søkerne. De primære og sekundære faktorene ved bedømmelsen er nærmere 
forklart nedenfor.  

a) Primære faktorer 

Tilsetting som stipendiat krever ifølge stillingsutlysningen at søkeren holder et «høyt faglig 
nivå». Disse kan dokumenteres både i form av eksamensprestasjoner (karakterer) og 
vitenskapelig produksjon. I tillegg kan prosjektbeskrivelsen trekkes inn der hvor komiteen er i 
tvil om søkerens primære kvalifikasjoner. 

Søkere må derfor legge ved vitnemål med karakterutskrift. Søkere med utdanningsbakgrunn 
fra utlandet bes legge ved «Diploma Supplement» eller tilsvarende. «Diploma Supplement» er 
et følgebrev til vitnemål fra høyere utdanning, som gir en standardisert beskrivelse av 
oppbygging, nivå, struktur, innhold og status av utdanningen til søkeren. «Diploma 
Supplement» er et samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonen, Europarådet og 
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UNESCO/CEPES (se <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc1239_en.htm>) 

Søkere som har vitenskapelig produksjon, enten i form av publiserte arbeider eller ferdigstilte 
manuskripter av en slik kvalitet at de kunne vært sendt inn med sikte på publisering, må legge 
ved disse. Masteroppgaven eller tilsvarende eksamensarbeid regnes som en del av 
grunnutdanningen, men skal likevel sendes inn, med mindre den er offentlig tilgjengelig (i så 
fall er det tilstrekkelig at søkeren legger ved en lenke til publiseringsstedet), Innsendte 
vitenskapelige arbeider vil ikke bli returnert, med mindre søkeren spesielt ber om dette. 

Dersom søkeren har skrevet vitenskapelige arbeider sammen med andre, oppfordres det til å 
legge frem en erklæring over arbeidsfordeling fra øvrig(e) medforfatter(e). Eneforfatterskap 
eller førsteforfatterskap teller i alminnelighet mer enn sekundærforfatterskap. 

Stillingsutlysningen bruker ulike betegnelser for grunnutdanningen. Kreves «mastergrad i 
rettsvitenskap eller tilsvarende juridisk utdanning» må søkeren ha en utdanning som 
kvalifiserer for å jobbe som jurist. Brukes "mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende 
utdanning" betyr dette at også andre utdanninger av tilsvarende lengde som en mastergrad kan 
kvalifisere, dersom denne kan danne grunnlag for å skrive en doktoravhandling i 
rettsvitenskap. 

 

b) Sekundære faktorer 

De sekundære faktorene er i utgangspunktet bare aktuelle for vurderingen av om søkeren er 
kvalifisert når komiteen er i tvil om eksamensprestasjoner, vitenskapelig produksjon og 
prosjektbeskrivelsen samlet viser et høyt faglig nivå. Følgende faktorer er her relevante 

• Pedagogiske kvalifikasjoner (f. eks. arbeid som arbeidsgruppeleder eller som sensor) 

Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv. 

• Formidlingsarbeid (f. eks. skriving av kronikker) 

Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på 
den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte 
arbeid. 

• Faglige kvalifikasjoner av annen art (f. eks. yrkeserfaring som jurist) 

Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis 
innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige 
søkere. 

Dokumentasjon i form av attester. 
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• Administrative kvalifikasjoner og annen virksomhet 

Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse 
av forskjellig slag.  

Dokumentasjon i form av attester. 

. 

4) SAMLET VURDERING OG RANGERING. VEKTLEGGING AV 
KVALIFIKASJONER 

Fakultetet har utarbeidet en egen veiledning for bedømmelseskomiteen (se @@@). Et 
grunnkrav for å være kvalifisert er at søker holder et «høyt faglig nivå». I rangeringen av 
søkere som står tilnærmet likt med hensyn til de primære faktorene, blir de sekundære 
faktorer utslagsgivende. 

 
 


